
 

 

     OMGEWINGSOPVOEDKUNDE-EN-BEWUSMAKINGSPROGRAMBEPLANNER 
 

PROGRAMTIPE (maak 'n sirkel/kruisie): gemeenskaps-/volwasse opvoedingsprogram – ENERGIE                                                          

 
 
BESONDERHEDE  

Naam van die skool/groep  

Getal leerders/deelnemers verwag  Werklike getal 
leerders/deelnemers 

 Programduur 1 uur  

Plek (reservaat/ligging)  Graad/ouderdomsgroep Volwassenes/tieners 

Datum van funksie    

Is dit deel van die werkplan? JA/NEE Indien nee, motiveer waarom die 
program nodig is. 

 

 
INHOUD  

Tema (maak 'n sirkel/kruisie) Energie 

Onderwerpe wat behandel word (bv. 
watersiklus / belangrikheid van 
water)  

Wat energie is 
Waarom dit belangrik is om energie te bespaar 
Hoe om 'n energie-oudit te doen 

Skakel met kurrikulum (slegs vir 
kurrikulumbelynde programme) – 
noem vak/trant/onderwerpe (indien 
nie in die onderwerpe hier bo gelys 
nie) 

N.v.t.  

Vorige kennis benodig (indien van 
toepassing) 

N.v.t.  

Vaardighede beoefen (maak 'n 
sirkel/kruisie) 
 
 

Verduidelik, Identifiseer, Noem, Ontleed, Bied aan, Lees, Neem op, Rapporteer, Voer uit, Kies, Besluit    

Sleutelboodskap (bv. ons moet 
water bespaar) 

Ons moet energie bespaar. 

 
ALGEMENE LOGISTIEKE 

 
Verantwoordelike persoon Gedoen 

(merk) 
Status 

Nooi uit *    

Plek     

Vervoer     

Bespreking bevestig    

WCED-toestemming *    

Aanbiedingtoerusting en kamera    

Risikoassessering gedoen, 
bevestiging en kontrolelys gestuur 
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Ander: 

 

Plan versoek deur: ___________________________ (naam) 

__________________________ (datum) 

Plan goedgekeur deur: ___________________________ (naam) 

__________________________ (datum) 



Spyseniering *    

Vrywaring *    

Begroting en kostesentrum    

 
*Indien van toepassing 
 

LESPLAN 
 

Tyd  Plek Aktiwiteit en verduideliking Hulpbronne en persoon wat 
daarvoor verantwoordelik is om 
die hulpbron voor te berei of te 
bring 

Fasiliterende personeel (indien 
meer as 1, dui die 
hooffasiliteerder en tydhouer 
aan) 

INLEIDING EN YSBREKER 

5 minute 

 

 Ysbreker – Coke-bottelaktiwiteit 

Om te dink waarom ons vir iets betaal wat ons vermors. 
 
Vra almal om buite in 'n sirkel te staan. Wys vir almal 'n bottel Coke wat 
energie verteenwoordig (Coke het suiker ens.). Sê vir almal om hulle te 
verbeel dat die bottel Coke in jou hande die laaste bottel Coke op aarde is, 
die laaste bron van voedsel/energie. Vra vir hulle om op die Coke-bottel te 
bie. Wat sal hulle daarvoor betaal? Sodra iemand jou vir die Coke betaal, 
maak dit oop en gooi die inhoud op die grond uit en gee die leë bottel aan 
die persoon wat dit gekoop het.  
Verduidelik dat dit is wat ons elke dag doen – ONS BETAAL VIR 
ENERGIE, MAAR GEBRUIK DIT NOOIT. Waarom? Jy kan dan 'n 
bespreking begin oor sommige van die onderstaande aspekte. Benadruk 
dat dit alles oor keuses gaan; ons kies om te vermors of te bespaar. 

Bottle Coke (Tee kan gebruik word 
om Coke te vervang ná dit die 
eerste keer gebruik is.) 

 

LIGGAAM/AKTIWITEITE  

10 minute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inleiding tot energie  

a) Hoe het jy jou dag begin? 

Verdeel in groepe. Hulle kan in hul groep bespreek wat hulle gedoen het 
sedert hulle wakker geword het en wanneer energie/elektrisiteit gebruik is. 
Hulle kan ook dinge noem soos "ek het my oë oopgemaak" (dit gebruik 
energie). 'n Paar voorbeelde: 

• Ek het die lig aangeskakel. 

• Ek het kombuis toe gegaan en die lig aangeskakel. 

• Ek het die stoof aangeskakel om pap te maak. 

• Ek het melk in die mikrogolf warm gemaak. 

• Ek het roosterbrood gemaak. 

Gebruik 'n puntestelsel: 'n punt word bygevoeg elke keer wat elektrisiteit 
gebruik word. Loer in by elke groep om te rapporteer waarvoor hulle 

elektrisiteit gebruik het en hoeveel punte hulle ontvang het. 

Wanneer al die groepe gerapporteer het, vra die fasiliteerder die hele groep 
wie het die meeste elektrisiteit gebruik vir slegs die oggend. 

Witbord 

Witbordpen 

Energie-aanbieding 

 



15 minute b) PowerPoint-aanbieding oor energie  

20 minute Voer 'n 
huishoudelike 
energie-oudit, koste-
van-energie-oudit of 
koolstofvrystelling uit. 

'n Praktiese voorbeeld van hoe eenvoudig dit is om 'n verandering in ons 
daaglikse lewens te maak wat energie sal bespaar – 'n bewys dat ons dit 
self kan doen. Een ding wat ons KAN doen. 
 
 
Bespreek die resultate en kyk hoe elkeen energie/elektrisiteit kan bespaar. 

Energie-ouditblaaie (Smart Living-
handboek) en potlode – sien 
inligting hier onder. 

 

Druk kopieë vir elke persoon uit 
sodat hulle die vorm kan invul. 

 

Sakrekenaar of twee 

 

 

KONSOLIDASIE EN EVALUERING 

10 minute Konsolidasie Een ding wat ons sal doen om energie te bespaar 

Bespreek een ding wat elke persoon sal doen om in die toekoms energie 
te bespaar. Vra elke persoon om hul belofte op 'n stuk papier te skryf, 
vorentoe te kom, dit te lees en op die muur of blaaibord te plak. 

Opgesnyde papier, penne/Koki's, 
blaaibord 

 

 
Hulpbronerkenning en -verwysing: Stad Kaapstad 



 
 



 



 



 



 



 


